
01

شريك موثوق في إنتاج الغاز
فينترسال ِديا

مصر

صحيفة وقائع
فينترسال ِديا

فبراير 2022

تبقى مصر واحدة من البلدان 
األساسية راسخة الجذور عند 

فينترسال ِديا. 

45 عاماً من الشراكة المثمرة

مات التي تؤهلها لتكون مركزاً للطاقة في شرق البحر األبيض المتوسط.  تمتلك مصر جميع المقوِّ
وبوصفها ثاني أكبر منتج للغاز في إفريقيا؛ فإنها تسهم إسهاماً رئيسياً في إمدادات الطاقة على الصعيدين 

المحلي واإلقليمي. ويمكن تقسيم مصر إلى ثالث مناطق رئيسية إلنتاج الهيدروكربونات؛ هي: منطقة 
خليج السويس، ومنطقة دلتا النيل )البرية والبحرية(، ومنطقة الصحراء الغربية. وُتَعّد منطقة البحر 

األحمر من المناطق الواعدة بمزيد من االسكتشافات. 

تعمل فينترسال ِديا في األراضي المصرية منذ أكثر من 45 عاماً، إذ بدأت بإنتاج النفط في خليج السويس 
في أوائل الثمانينات. وعلى مدار ما يناهز 40 عاماً، أنتجت الشركة أكثر من 650 مليون برميل 

من النفط الخام هناك. وبعد مراجعة استراتيجية لمحفظتها، تخلّت فينترسال ِديا عن حصتها في خليج 
السويس، حيث نقلتها إلى الشركة المصرية العامة للبترول اعتباراً من 1 يناير 2022. واليوم، ينصّب 
تركيز فينترسال ِديا الرئيسي في مصر على الغاز الطبيعي، إذ تقوم بإنتاجه في دسوق بمنطقة دلتا النيل 
البرية؛ وهي شريك لشركة „بي بي“ BP في مشروعات الغاز البحرية بمنطقة غرب دلتا النيل، عالوًة 
على أنشطتها االستكشافية في شرق دمنهور. وبعد أكثر من 45 عاماً في البالد، تواصل فينترسال ِديا، 

حتى يومنا هذا، تعزيز وجودها الراسخ في مصر بصفتها مستثمراً أصيالً يركز على مستقبل الطاقة 
المشرق في هذا البلد.
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شريك مصر إلنتاج الغاز الطبيعي 

يضَم مشروع حقل غاز دسوق البّري، اليوم، 19 بئراً تشغلها بالكامل شركة دسوق للبترول )دسوكو(- 
الكيان المشترك بين فينترسال ِديا والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية )إيجاس(. بدأت أولى 

مراحل اإلنتاج في المشروع عام 2013. وفي نوفمبر عام 2018، أعلنت فينترسال ِديا عن بدء 
إنتاج الغاز من مشروع دسوق المرحلة )ب(، فضالً عن االنتهاء من حفر بئرين جديدتين. حالياً، تقوم 

دسوكو بتنفيذ مشروع استكمال تنمية حقل شمال غرب سيدي غازي.

 تمتلك فينترسال ِديا حصة شراكة بنسبة 17.25 في المئة في مشروع غرب دلتا النيل، وهو أحد 
أهم مشروعات الطاقة المصرية في السنوات األخيرة. ويتضمن المشروع الذي تديره شركة “بي 

بي” تطوير حقول الغاز والمكثفات الواقعة داخل امتيازات شمال اإلسكندرية وغرب البحر األبيض 
المتوسط في المياه العميقة قبالة سواحل اإلسكندرية. وقد تم إنتاج أول كميات من الغاز في غرب دلتا 
النيل عام 2017 من حقلّي “تورس وليبرا”. وفي فبراير 2019، 
بدأ اإلنتاج من حقلّي غاز إضافيين؛ هما “الجيزة والفيوم”، ثم من 

الحقل الخامس واألضخم “ريفين” في عام 2021. ويمتلك هذا 
الحقل القدرة على إنتاج 900 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، 

و30 ألف برميل من المكثفات يومياً. وقد بدأ اإلنتاج من حقل 
“ريفين” في فبراير 2021، مع زيادته تدريجياً حتى بلغ الذروة 

المتوقَّعة منذ سبتمبر 2021. وتشمل مشاريع غرب دلتا النيل 25 
بئراً إلنتاج الغاز وإيصاله إلى مصانع المعالجة البرية عبر ثالثة 
خطوط ربط طويلة تحت سطح البحر. ويتم ضخ الغاز المنَتج في 
الشبكة القومية للغاز. يسهم هذا المشروع الكبير إسهاماً مهماً في 

توفير إمدادات آمنة للطاقة وبأسعار معقولة في مصر.

تقع حقول غاز دسوق في 
منطقة دلتا النيل البّرية.
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استكشاف غاز المستقبل

في مطلع عام 2020، حصلت شركة فينترسال ِديا على حق التنقيب في كتلة شرق دمنهور التي تقع 
غرب دسوق في منطقة دلتا النيل البرية. وفي نوفمبر 2021، بدأت الشركة حملة حفر تتضمن ما يصل 

إلى سبع آبار. وتشترك ثالث شركات في المشروع؛ هي: فينترسال ِديا مشغالً للمشروع بنسبة 40 في 
المئة، وشيرون )40 في المئة(، وآي.إن.إيه )20 في المئة(.

االلتزام تجاه المجتمع المحلي

كونها واحدة من أكبر الشركات العاملة في قطاع النفط في مصر، فإن فينترسال ِديا تلتزم بمسؤولياتها 
المجتمعية على نحو جاد وفاعل، إذ تولي أهمية كبرى لدعم سكان المناطق المحيطة بمواقع اإلنتاج عبر 

ة بعناية. إطالقها مبادرات اجتماعية ُمَعدَّ

فينترسال ِديا في مصر: إضاءة سريعة

• الحقول البحرية: غرب دلتا النيل
اإلنتاج )2021(: 43 ألف برميل من   •

 النفط المكافئ يومياً 

الدخول إلى البالد: 1974  •
الحقول البّرية: دسوق، شرق دمنهور   •

)أراٍض استكشافية(
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